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1.

Úvod

Tato výroční zpráva je zpracována na základě požadavku Stanov sdružení, článek XIII, odst. 3. Zpráva
byla zhotovena předsedou sdružení ve spolupráci s členy správní rady sdružení. Pokrývá aktivity a
stav hospodaření za období od 1.1.2010 do k 31.12.2010. Česká evaluační společnost, o.s. (dále jen
společnost) jako občanské sdružení založené v souladu s §6 zákona č.83/1990 Sb. není povinna ze
zákona výroční zprávu vypracovávat. Považujeme za standardní praxi tuto zprávu vypracovat a
předložit závěrečný roční účet členské základně k zajištění průhlednosti aktivit a financování
společnosti.

2.

Cíle sdružení

Česká evaluační společnost je občanské sdružení. Jedná se o dobrovolnou, nestátní, neziskovou
organizaci registrovanou Ministerstvem vnitra České republiky. Článek III Stanov společnosti stanoví
tyto cíle a činnosti sdružení:

3.

Vývoj institucionálního rámce v roce 2010

Orgány společnosti
Kongres České evaluační společnosti dle článku VIII Stanov sdružení, odstavec 3, proběhl v roce 2009.
Nová Správní rada byla zvolena takto:
Ing. Katarína Navrátilová
Mgr. Steve OConnor
PhDr. Dmitrij Švec
Ing. Daniel Svoboda

V souladu s článkem IX., odst. 2 stanov sdružení Správní rada provedla volbu předsedy a místopředsedy
Sdružení na období 2010-2012, a to na svém prvním zasedání dne 2.3.2010:
- Předseda sdružení: Dmitrij Švec
- Místopředseda sdružení: Steven O`Connor
Publicita a povědomí o ČES
V roce 2010 byly aktivity zaměřené na cílenou publicitu a povědomí s cílem:
- Informovat a ustavit spolupráci s Řídícími orgány Operačních programů
- Informovat a ustavit model spolupráce s kontrolními a auditními orgány v ČŘ
Členská základna
K 31.12.2010 má Česká evaluační společnost, o.s. 21 členů. Z hlediska profesionálního a pracovního
zaměření je členská základna strukturována následovně:
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Podmínky k činnosti
V souvislosti s potřebou náboru nových členů Kongres společnosti na podzim roku 2009 schválil snížení
členských poplatků pro rok 2010 z 2000,- Kč. na 1000,- Kč pro nové členy Sdružení. V roce 2010 této
možnosti využilo 6 nových členů Sdružení.
ČES stále udržuje minimální výdaje na režii - využívá prostory kanceláře (včetně energií) společnosti
člena Správní rady bezplatně.

4.

Analýza činnosti v roce 2010

SWOT analýza
Výroční zpráva 2009 uvádí zjednodušenou souhrnnou SWOT analýzu České evaluační společnosti, o.s
(viz níže). Tato analýza po aktualizaci zůstává jako základní referenční materiál i pro hodnocení vývoje
v roce 2010.
Silné
Odborně silná základna společnosti (profil členů)
Podpora zakladatele pro rozvoj činnosti
Spolupráce a networking v rámci CzecDET
Databáze kontaktů (ověřených) v oblasti evaluací
v Evropě
Realizace školení pro Ŕídící orgány SF
Zapojení evaluátorů ČES do činnosti Rady pro
ZRS
Zapojení evaluátorů ČES do evaluací ZRS ČR
(UNDP)
Příležitosti
Možnost cíleného rozvoje prostřednictvím
dotačního programu MZV
Cílený nábor členů dle rozhodnutí Kongresu
2009
Možnost využití internetu (web) pro informační
a komunikační aktivity na podporu evaluačního
vzdělávání (a obecně evaluací)
Navázání na Czech/SlovakDet evaluační školení
v oblasti networkingu evaluátorů
Spolupráce při nastavení systému ZRS

5.

Slabé
Nízká kapacita členů se zapojit
Neexistence vlastních prostor společnosti
Členská základna neodpovídá potenciálu
evaluací v ČR
Neexistence systému evaluací

Rizika
Nedostatek financí pro provoz v případě neúčasti
v dotačních řízeních

Analýza dosažení cílů akčního plánu 2010

Rozvoj webovských stránek a eLearningové aplikace k evaluačnímu vzdělávání
Webstránky a e-evaluace považujeme za hlavní komunikační nástroj. V roce 2010 jsme mimo
pokračování zasílání novinek členům a příznivcům také vydali dvě čísla Pohledů evaluační praxe
(využití evaluací a hodnocení absorpční kapacity).
Vznik Sekretariátu Sdružení
V roce 2010 byl vytvořen Sekretariát Sdružení. Je obsazen jedním pracovníkem na ½ pracovního
úvazku. Činnost Sekretariátu je převážně administrativní (evidence členů a příspěvků).
Pokračující podpora evaluačního tréninku CZECHDET (2010)
V roce 2010 jsme podpořili finančně účast 1 člena Sdružení na Mini-IPDET na Slovensku formou úhradz
50% příspěvku.
Příprava žádosti o podporu
V roce 2010 jsme podali 2 projekty, bohužel ani jeden nezískal podporu. První projekt byl podán do
dotačního titulu MZV ČR Česko-polské spolupráce a druhý na Velvyslanectví USA.
Účast na roční konferenci IDEAS (Kanada)
Byla podpořena finančně účast představitele ČES na pravidelném kongresu IDEAS.

EES Konference v Praze
V Praze proběhla v říjnu 2010 evropská evaluační konference pod hlavičkou EES. Přes četné nabídky
spolupráce a podpory EES během přípravy konference, EES nereflektovala na nabídky institucionální
spolupráce ze strany ČES. Individuální odborné příspěvky členů ČES (M.Körner1, J.Remr) prezentované
na konferenci byly vysoce hodnoceny organizátory konference.
Publicita a povědomí
V roce 2010 se podařilo navázat spolupráci s ŘO IOP (MMR). Proběhly úvodní neformální informační
výměny s NKÚ.
Rozvoj aktivit v oblasti evaluací intervencí hrazených ze strukturálních fondů
V roce 2010 byla ČES požádána Odborem řízení strukturálních fondů MMR o nominaci člena do
oponentní evaluační skupiny pro evaluaci pokroku Integrovaného operačního programu.
V roce 2010 jsme uspořádali jednodenní evaluační školení pro evaluátory a projektové manažery
Integrovaného operačního programu.

6.

Akční plán 20112
Uspořádání konference pro evaluátory
Pokračování vydávání občasníku Pohledy evaluační praxe
Návrh a přijetí materiálu „Kodex evaluátora“
Rozvoj, diskuse a přijetí materiálu „Prováděcí standardy evaluací“
Další rozvoj webovské stránky vč. eLearningu
Akreditace školícího programu Základy evaluace u MV ČR
Návrh projektů pro dotační řízení

1
2

Přednáška M.Körner – cena za nejlepší příspěvek konference EES
Podrobnosti k akčnímu plánu – Zápis z jednání Kongresu ČES

7.

Hospodaření společnosti v roce 2010

Příloha:
-

Návrh rozvojových os pro další činnost ČES

